Nyhetsbrev 4, november 2017

Avslutning - teatergrupper
Vi har under hösten haft en teatergrupp i
gång i samarbete med Studiefrämjandet i
kulturskolans dramasal. Ledare är Carl
Adam Tillberg, utbildad teaterpedagog. På
måndag 20/11 kl 18.00 är det avslutning.
Alla är välkomna! Anmäl er till Carl
Gustav Pettersson, 070-576 98 31,
cg@oiko.se. Platsen är Salong Ramunder.
Fortsättning - teatergrupper
Planer finns för fortsättning under våren
med teatergrupper, både för barn och
ungdomar – allt är möjligt. Under hösten
har vi samlats i kulturskolans lokaler
onsdagskvällar. Fungerar allt bra fortsätter
vi med det. Vill många ha en annan kväll
kan det gå att ändra, hör av dig till
teatergrupp@teatersythercopie.se både om du
vill vara med och om du har andra
funderingar.
Medlemssystemet
Vid halvårsskiftet bytte ATR som hjälper
oss med medlemsfakturering system.
Förhoppningsvis ska ingen märka något,
förutom att det ska bli bättre och enklare.
Har ni frågor, hör av er till
cg@teatersythercopie.se, 070-576 98 31.
Sommarteater
Teatergrupper är i gång, som ett led i
förarbete för att framföra Madicken för och
med barn i Söderköping nästa sommar.
Kanske kommer vi att kunna se det både i
centralorten och runt om i kommunen. Carl
Gustav Pettersson håller i trådarna.
Nyfiken, kontakta cg@teatersythercopie.se,
070-576 98 31.
Bottenlösa Brunn
Nu finns ett färdigskrivet manus klart som
en grupp medlemmar skrivit under det att
de träffats en gång i veckan. Vill du veta
mer om det egenskrivna folklustspelet
kontakta Carola Fogelgren

carola@teatersythercopie.se eller Barbro
Alvebo barbro@teatersythercopie.se.

Nu har en produktionsgrupp bildats som
träffas varannan vecka under ledning av
Carl Gustav Pettersson. Intresserad
kontakta oss, cg@teatersythercopie.se, 070576 98 31.
Söderköpings Gästabud
Under Söderköpings Gästabud har vi de
senaste åren varit med och i år framförde
vi Scener ur medeltida Söderköping i
Kyrkparken, samt Kröningsceremonin i S:t
Laurentíi kyrka med över två hundra
åskådare. Vill du se en fortsättning på det,
hör av dig till någon i styrelsen,
kontakt@teatersythercopie.se.
Årsmöte
Årsmötet 7/2 2017 gav följande styrelse:
Peter Drexel, vice ordf, 0121-108 88
Britt Inger Sannerud, sekr, 011-14 27 32
Carl Gustav Pettersson,kassör070-5769831
Ingrid Ögren, 070-555 52 39
Ann Flyckt, 011-570 59
Carola Fogelgren, 076-303 29 81
Margareta Jovanovic, 070-572 21 18
Barbro Alvebo, suppl, 073-418 04 74
Leena Larsson, suppl, 072-072 10 41
Förråd
Nu har vi tittat på ett nytt förråd som i stort
motsvarar våra krav. Har du synpunkter,
hör av dig till någon i styrelsen.
kontakt@teatersythercopie.se.
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